LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MORAVEC
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Pojeďte prožít příjemné dva týdny v přírodě se spoustou zajímavých her,
sportovních aktivit, koupáním a dalšími letními radostmi. Letos pořádáme dětský
tábor v areálu Moravec na Vysočině.
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Místo konání:

Středisko se nachází poblíž vesnice Moravec vzdálené cca 10 km
od Křižanova. Tábor je situován v malebné přírodě Vysočiny.
Areál je ideální pro sportovní vyžití – k dispozici je několik hřišť
pro fotbal, volleyball, bezprostředně u areálu se nachází rybník
Piknůsek vhodný pro koupání, loďky a kanoe.
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Termín tábora:

15.7.2017 – 29.7.2017

Termín tábora:

15.7.2017 – 29.7.2017

Ubytování:

chatky po 4 a po 2
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Stravování:

5x denně, nápoje po celý den
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Autobusem tam i zpět
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Lékařská péče :

Během celé doby konání tábora je přítomen lékař
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Cena tábora :

Celkem za jedno dítě 4.790,- Kč
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Program:

Během tábora probíhá celotáborová hra s určitým motivem.
Jsou provozovány různé sportovní hry za účelem zvýšení
tělesné zdatnosti, koupání při hezkém počasí apod. Dále však
jsou také zařazeny kulturní soutěže, pouť, karneval, diskotéky
apod. a rovněž i hry a soutěže za účelem získání zálesáckých
dovedností (stavba stanu, ohnišť, samostatné vaření v přírodě
apod.). Veškerý program je v maximální míře situován do
okolní přírody.
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Další:

-v případě zájmu se může společně s Vaším dítětem
přihlásit i jeho kamarád, spolužák či příbuzný
-vystavíme Vám potvrzení pro Vašeho
zaměstnavatele – možnost příspěvku
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Přihlášky a
informace:

Mgr. Tomáš Hnilica
Olomoucká 81
627 00 Brno
tel.: 604 214 284
tomas@trueapps.cz
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Dítě lze na tábor přihlásit telefonicky, písemně nebo emailem.
http://tabor.tomashnilica.com
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